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Thân gửi phụ huynh

Bắt buộc phải đi học là một phần quan trọng trong cuộc sống của con bạn. 
Trong thời gian này, các bước quan trọng sẽ được thực hiện cho tương lai. 
Con bạn học kiến thức mới, phát triển các kỹ năng xã hội và làm quen với 
nhiều bạn mới. Một thử thách cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên. 

Hội đồng phụ huynh muốn hoạt động như một liên kết tích cực giữa 
phụ huynh, người học và trường học tạo nền tảng cho những cây cầu 
bền vững. 

Hội đồng phụ huynh ...
●  Đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em ở 

trung tâm 
●  Thúc đẩy sự quan tâm đến trường học 
●  Tăng cường trao đổi kinh nghiệm 

và thông tin 
●  Đại diện cho mối quan tâm và lợi ích của cha mẹ 
●  Thúc đẩy giáo dục của những người bảo vệ 
●  Phát triển các dự án và sự kiện chung 
●  Họp mặt 4 - 6 lần mỗi năm học.
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Ban Tổ chức
●  Trong lần họp mặt cha mẹ đầu tiên, phụ huynh của mỗi lớp bầu 

một đại biểu vào hội đồng phụ huynh.
●  Mẫu giáo đến lớp 4 tiểu học hình thành hội đồng phụ huynh lớp dưới, 

lớp 5 đến lớp 3 hình thành hội đồng phụ huynh lớp trên.
●  Sự hợp tác trong hội đồng phụ huynh là tự nguyện.

Giới hạn
●  Hội đồng phụ huynh không có ảnh hưởng đến các chủ đề tổ chức 

hoặc giáo dục của nhà trường.

Các dự án đến nay
●  Tổ chức các buổi học và thuyết trình về nuôi dạy con cái về các chủ đề xã 

hội và trường học
●  Nhận thức về taxi của cha mẹ
●  Hỗ trợ phát triển tuyên bố sứ mệnh thanh thiếu niên và trẻ em năm 2021 
●  Hỗ trợ các sự kiện lớn của trường: ngày hội thể thao trường học, khánh 

thành nhà trường, ngày khai trường tiểu học
●  Chợ Giáng sinh để hỗ trợ tài chính cho sân chơi tại tòa nhà mới của 

trường và hỗ trợ thành lập
●  Một ghế trong ủy ban xây dựng (Trường học và Sân chơi)
●  Giới thiệu lịch với tất cả các sự kiện của năm học



 

 

Cần sự giúp đỡ của bạn
Bạn có quan tâm đến trường học, thích tiếp xúc với phụ huynh và giáo viên 
và thời gian để đóng góp ý tưởng và đưa ra ý tưởng của bạn? Chúng tôi rất 
vui nếu bạn ứng cử.

Tiếp xúc
Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại www.schule-nebikon.ch 
hoặc bằng e-mail elternrat@schule-nebikon.ch.
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